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CSAK HATÁSMÉRÉSEKKEL ELLENŐRZÖTT ZAVARSZŰRT INFORMÁCIÓKAT SZABAD TERJESZTENI
Tisztelt Érdeklődők! A veszélyeztető stb. hatásokat nem „elhinni” kell, hanem megbízhatóan mérni!
Nézzétek meg a Weixl Várhegyi László természetgyógyásszal általam a HUN tv-ben folytatott beszélgetést
a www.tejfalussy.com honlap Videó rovatában. Elmondja, hogy Édesanyjának fiatalabb korában kimutatott
csontritkulása teljesen elmúlt idősebb korára, miután növelte a tiszta konyhasóval sópótlást. Valószínűleg
azért, mert a nátrium hiányos és a kálium túladagoló táplálkozás is megbontja a csontokban a nátriumkálcium-magnézium egyensúlyt. Valószínű, hogy a nátrium hiánya esetén a csontok veszíteni kezdik a
kálciumot és magnéziumot a korábbi Na:Ca:Mg arány fenntartásához. Sajnos az ezekkel kapcsolatos
méréseket vagy nem végezték még el, vagy ha elvégezték, meghamisíthatták vagy eltitkoltatják a mérések
tényleges eredményeit. Valószínűbb az utóbbi két változat. Ugyanis például szlovákiai akadémiai kutatók
hitelesnek tűnő hatás-vizsgálati mérési adatokat publikáltak (lásd 1. melléklet!) arra vonatkozóan, hogy a
kálium étkezési túladagolása esetén a sejtek nem képesek felvenni a más anyagokat, s emiatt fiatalkorban
is csontritkulás, csontlágyulás alakulhat ki. Ezt úgy publikálták, hogy kevesen tudnak róla, mert Szlovákiában
magyarul történt a közzététele, az Új szó nevű lapban. Kevés szlovák olvas magyar nyelvű lapot,
Magyarországra pedig kevés példány jut el a lapból. Így is lehet titkolni, hogy a kálium túladagoló élelmiszer
a csontok tönkremenetelét okozza. És a szervezet egyensúlyvesztését nem csak a káliumtúladagolás, de a
nátriumhiány is okozhatja. Hasonló „sunyipublikálással” titkolták el a káliumtúladagolás és a nátriumhiány
káros hatását 100%-osan bizonyító hiteles méréseket, amelyeket állatokon és embereken is elvégeztek. A
mérés végző kutatók 1950-ben Nobel díjat is kaptak érte. A mérési eredményeiket olyan címekkel ellátott
könyv ismerteti (Technika a biológiában 8.kötet, 3.fejezet, „A mellékvesekéreg biológiája”), ami biztosította,
hogy csak kevés orvos vegye észre, kevesen ismerjék meg az élettanilag optimális (fiziológiáshoz) képest
csökkentett nátrium dózis és növelt kálium dózis életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatását (lásd 2. melléklet!).
Javaslom, hogy sorold fel az általad ismert betegség-okokat (veszélyforrásokat), majd írd oda mindegyik
mellé, hogy mennyire tartod veszélyesnek. Ezután minden egyes betegség ok mellé írd oda, hogy mennyire
tartod hiteles mérésekkel bizonyítottnak a veszélyességét. Ha a betegség okot legfontosabbnak tartod, írj
mellé 10-et, ha elhanyagolható fontosságúnak tartod akkor pedig 0-t. Ezután pedig, ha hiteles mérésekkel
teljesen bizonyítottnak látod a betegség okot írj mellé 10-et, ha egyáltalán nem látod bizonyítottnak, akkor
pedig 0-t. A 0 és 10 közötti biztosságot és fontosságot.0 és 10 közötti számokkal jelezd. Ha elkészültél a
három oszlopos listával, állítsd sorba fontosságuk szerint azokat a betegség okokat, amelyek biztosságát 810 ponttal jelezted. Hasonlóan rangsorold biztosság és fontosság szerint a tudomásodra jutott
veszélyelhárító módszereket is. Javaslom, hogy mások felé csak az így „zavarszűrt”, szerinted biztos és
fontos információkat terjesszed, mellékelve a rangsoroló listáidat, hogy az új infó ne vezessen félre másokat!
Én biztonsági okokból már semmit sem hiszek el a nem ellenőrizhető hatásvizsgálati mérésekre hivatkozó
egészségi veszélyeket híresztelőknek, akik a nátrium és kálium élettanilag (fiziológiásan) biztosan optimális
pótlásának a testnedvek víz, nátrium, kálium és klór arányai szerinti Ringer-oldat dózisaival 100%-ban
bebizonyított fontosságát és a Nobel-díjasok fenti, ezt megerősítő méréseit meg sem említik a közléseikben !
Ily módon kevésbé fogod elterelni mások figyelmét az újonnan elhíreszteltnél esetleg biztosabb, fontosabb
veszélyforrásokról és/vagy az újonnan híreszteltnél biztosabb és fontosabb veszélyelhárítási megoldásokról!
Csak egyszer kell beírni a számítógépbe a listát, utána csak hozzá kell írni az újabb elemeket és azokkal
kapcsolatos fontossági és biztossági %-okat, ill. újra el kell végezni a veszélyforrások, ill. a veszélyelhárítási
megoldások sorba állítását („rangsorolását”).
Bármikor újra értékelheted a korábbi elemek vonatkozásában is a fontosságokat és biztosságokat. És ha
még jobban zavarszűrt értékelést akarsz, akkor az Automatizált Pszicho-Logikai Analízis expert choice
(APLA-ec) programunkat használd! Megtalálhatod leírását a www. tejfalussy.com honlap APLA rovatában.
Soha se küldj tovább olyan új veszélyforrásról vagy új veszélyelhárítási módról tájékoztató információt,
amelyhez nem mellékelte a neked megküldője a fentiek szerinti saját biztossági és fontossági rangsorolását!
KÖZVESZÉLYES IS LEHET A FENTI RANGSOROLÁS MELLŐZÉSÉVEL TOVÁBBÍTOTT „ÉRDEKES ÚJ
INFORMÁCIÓ”, MIUTÁN ELKÖDÖSÍTHETI A KORÁBBI BIZTOSABB ÉS FONTOSABB INFORMÁCIÓKAT !
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